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Az erdészeti műszótár szerkesztése köréből. 
i. 

Az erdészed műszótár szerkesztő-bizottságéinak 1809. évi október hó 
22-én tartott értekezletéről f/Ivett jegyzőkönyv. 

Jelen vol tak: Dr. Bedő Albert szerkesztő-bizottsági elnök. 
Arató Gyula, Bencze Gergely, Cséti Ottó, Csiby Lőrincz, Fekete 
Lajos, Rózsai Rezső, Sobó J enő és Vadas J enő szerkesztő bizott
sági tagok. 

I. A szerkesztő-bizottság elnöke annak bejelentése után, hogy 
Illés N. szerk.-bizottsági tag az értekezleten elmulaszthat lan egyéb 
elfoglaltsága miatt meg nem jelenhetet t , az értekezletet megnyitja 
s megemliti, hogy ez az értekezlet, melyet a megelőző ér tekezle
ten tör tént megál lapodás szerint a közgyűléssel kapcsolatosan 
kellett volna megtar tani , amiatt , hogy a szerkesztő-bizottság tag
ja inak nagyobb része nem jelenhetet t meg, nem volt megtar tha tó . 
Egyszersmind felkéri a szerk.-bizotts.ig tagjait, hogy az eddig 
gyűjtött s illetőleg feldolgozott szóanyagokat a megelőző értekezle
ten létrejött megál lapodás értelmében esetleges indítványaikkal 
együtt terjesszék elő. 

II. A Cséti Ottó és Bencze Gergely szerk.-bizottsági tagok által 
előterjesztett szóanyag egyenkint tárgyalás alá vétetett , s azok 
további földolgozásának módja megállapit tatott . 

III. Sobó J enő szerk.-bizottsági tag felveti azt a kérdést , 
meddig menjen az építészet körébe vágó szóanyag gyűjtésével és 
feldolgozásával ? 

Az értekezlet a r ra a megál lapodásra jutot t , hogy Sobó J enő 
szerk.-bizottsági tagnak a műszótár keretében felveendő szóanyag 
gyűjtésénél és feldolgozásánál ahoz a határhoz kell alkalmazkodnia, 
melyet az országos erdészeti egyesület által pályadíjjal ju ta lmazot t 
és kiadott munkája megszab. 

IV. Rózsai Rezső szerk.-biz. tag felveti azt a kérdést, meddig 
menjen az erdészeti rovar tan körébe vágó szóanyag gyűjtésében 
és fe ldolgozásában? 

Az értekezlet arra. a megál lapodásra jutott , hogy az erdé
szeti müszótá rban csak azokat a rovarokat kell tárgyalni, a melyek 
a magyar bi rodalomban levő erdőségekben közismeretesen e lő-
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fordulnak, még pedig az illető rovarok természetrajzi ismertetésé
nél különös súlyt fektetve azok káros vagy hasznos tulajdonságai
nak ismertetésére. 

V. A IV. alatt emiitett kérdéssel kapcsolatosan Vadas Jenő 
szerk.-biz. tag felveti azt a kérdést, hogy mivel az ő munkaköré
hez tar tozó erdövédelemtan a rovarokkal is foglalkozik, mennyiben 
terjeszkedjék ki az ide vágó szók tárgyalására? 

Az értekezlet abban állapodott meg, hogy a rovarok t e rmé
szetrajzi ismertetését , amint a IV. pontban foglalt megállapodás
ban is jelezve van, Rózsai Rezső szerk.-biz. tag dolgozza fel, el
lenben Vadas Jenő szerk.-biz. tag inkább az illető rovarok káros 
vagy hasznos befolyásának eredményeit, vagyis magukat a káro
sításokat stb. tárgyalja. 

VI. Egyéb tárgy nem lévén, elnök az értekezletet berekeszti . 
K. M. F. 

Arató Gyula, Dr. Bedő Albert, 
szerk .-bizottsági tag. szerk.-bizottsági elnök. 

II. 

Az erdészeti műszótár szerkesztő-bizottság 1900. június hó 6-án 
tartott ülésének jegyzökönyve. 

Je len vol tak: dr. Redő Albert elnök, Rencze Gergely, Csihy 
Lőrincz, Fekete Lajos és Rózsai Rezső szerk.-biz. tagok és Rund 
Károly az Orsz. Erd. Egyes, t i tkára. Távolmaradásukat kimentették: 
Arató Gyula, Cséti Ottó, Illés Nándor, Sobó Jenő és Vadas Jenő 
szerk.-bizottsági tagok. 

I. Az elnök az ülést megnyitván, üdvözli az egybegyűlt bizott
sági tagokat. Bemutatja az Országos Erdészeti Egyesület uj titkárát, 
a ki hivatalból is tagja a bizottságnak, s mint ilyennek a tagok 
között már kiosztott, munkára való tekintettel a szerkesztés körül 
az elnökség részére fentartott munkakör t utalja át (törvények, tör
vényes intézkedések és az ál talános irodalom erdészeti szóanya
gának összeállítása). Egyúttal felkéri a titkárt a jegyzőkönyvveze
tésére. 

Bund Károly ti tkár köszönetet mond a bizottságba való 
felvételért. 



981 

II. Elnök felkéri a bizottsági tagokat , hogy az eddig gyűjtött 
szóanyagot terjeszszék elö. 

Fekete Lajos bizottsági tag jelenti , hogy a reábízot t csoport 
szóanyagának 1 :s-át összegyűjtötte és reméli, hogy a legközelebbi 
gyűlésig munkálatai t teljesen befejezheti. 

Csiby Lőrincz biz. tag számos szót terjeszt elő, melyeket a 
bizottság behatóan megvitat. Határozatként a bizottság kimondja, 
hogy általánosan ismert, közkeletű szavaknál további magyarázat 
nem szükséges. 

Bencze Gergely előadása során a bizottság megállapodik abban, 
hogy az erdészeti vegytannak csak azon szóanyagára terjeszkedik 
ki, a mely az erdőgazdasággal szoros kapcsolatban áll ( techno
lógia, talajtan). 

Rózsai Bezső egy példából kiindulva felveti azt a kérdést 
vájjon az állatok részletes morphologiájának szóanyagára kiter
jeszkedjék-e '? 

A bizottság azt határozza, hogy az állattani résznél csupán 
az erdészeti fontossággal biró állatfajok és azok rövid erdőgaz
dasági jelentőségükre reámutató leírása veendő fel, mig a tisztán 
állattani és vadászati műszavak mellőzhetők. A vadászati mű
szavakra annál kevésbé szükséges kiterjeszkedni, mivel a „Vadá
szati műszótár az Orsz. M. Vadászati Védegylet k iadásában már 
megjelent. 

III. A bizottság erre Bund Károly biz. tagot egyenlő nagy
ságú, a szavak gyűjtésére szolgáló papirivek beszerzésével és szét
küldésével bizza meg és a legközelebbi ülés idejét október vagy 
november hónapokra teszi. 

IV. Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti . 
K. m. f. 

Bund Károly, Dr. Bedő Albert, 
biz. tag mint jegyzőkönyvvezető. szerk. biz. elnök. 


